
 Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 15. 06. 2017 o 18, 00 hod. 

v sále kultúrneho domu. 

 

IV./2017 

Pod. č. 403/2017-279 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

            Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle §-u 12 ods. 1 zákona NR SR 

č. 369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení. Zasadnutia sa zúčastnilo 5 poslancov, čím bolo 

uznášania schopné. Poslanec Richard Pišťánek dorazil počas zasadnutia o 18:12. Poslanec František 

Horváth, Jozef Bilka a poslankyňa Martina Píšová svoju neprítomnosť ospravedlnili. 

 

Program: 

1. Zahájenie 

2. Voľba návrhovej komisie: Peter Beňo, Tibor Lacko a Pavol Čavojský, overovatelia: Ing. 

Henrieta Gebrlínová a Ing. Eva Foltánová, sčitátor: Pavol Čavojský, zapisovateľka: Monika 

Rybárová 

3. Kontrola uznesenia z posledného OZ 

4. Stanovisko Hlavného Kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce 

5. Návrh záverečného účtu obce za rok 2016 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. pol rok 2017 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Návrh na uznesenie 

10. Záver 

 

K bodu č. 1 

Starostka obce Ing. Helena Čavojská zahájila zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítala 

prítomných a oboznámila ich s programom. Prednesený program bol jednohlasne schválený. 

 

Hlasovanie: 

Za:  5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov 

 

K bodu č. 2 

Do návrhovej komisie starostka obce navrhla poslancov podľa schváleného programu. Tento 

návrh bol jednohlasne schválený. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov 

 

K bodu č. 3 

Starostka uviedla, že z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. 05. 

2017 nebolo prijaté žiadne ukladacie uznesenie: 



 

K bodu č. 4 

V tomto bode sa k záverečnému účtu vyjadril hlavný kontrolór obce RSDr. Tomáš Konuš. 

Zhodnotil, že záverečný účet je v súlade so zákonom a zodpovedá požiadavkám vyplývajúcich zo 

zákona č. 583/2004 Z. z. na základe predložených účtovných dokladov a zhodnotenia ich 

prezentácie, predložený návrh záverečného účtu obce Poruba, odporúča schváliť. Stanovisko HKO 

k návrhu záverečného účtu berie obecné zastupiteľstvo na vedomie a tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

Uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poruba v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

berie na vedomie 

Správu a stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016. 

 

K bodu č. 5  

 V tomto bode starostka vyzvala poslankyňu Foltánovú, ako členku finančnej komisie aby sa 

vyjadrila k predloženému návrhu záverečného účtu obce. Poslankyňa Foltánová uviedla, že 

finančná komisia nemá k predloženému návrhu žiadne pripomienky. Starostka vyzvala poslancov 

k hlasovaniu. Návrh záverečného účtu obce bol jednohlasne schválený. 

 

Uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poruba v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

schvaľuje  

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov 

 

 Ďalej v tomto bode obecné zastupiteľstvo hlasovalo o použití prebytku rozpočtového 

hospodárenia za rok 2016 na tvorbu rezervného fondu. 

 

Uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poruba v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

schvaľuje  

Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 na tvorbu rezervného fondu vo výške 

26 652.34 eur. 

 

 



Hlasovanie: 

Za: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov 

 

18:12 dorazil na zasadnutie obecného zastupiteľstva pán poslanec Richard Pišťánek. 

 

K bodu č. 6 

 V tomto bode hlavný kontrolór obce predniesol Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 

2017, ktorý tvorí prílohu k zápisnici. Návrh bol poslancami jednohlasne schválený. 

 

Uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poruba v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

schvaľuje  

Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na II. polrok 2017. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov 

 

 

K bodu č. 7 

 

V tomto bode starostka informovala o predĺžení nájomnej zmluvy o pridelení bytu 

v bytovom dome č. 487 a to byt č. 3 Milanovi Malackému na 3 ročné obdobie. Uviedla, že sa jedná 

o bezproblémového nájomníka a navrhuje schváliť predĺženie zmluvy. 

 

Uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poruba v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

schvaľuje  

V súvislosti s ukončením platnosti doteraz uzatvorenej nájomnej zmluvy v obecnom nájomnom 

byte uzatvoriť novú na 3 ročné obdobie pre nájomníka pána Milana Malackého – byt č. 3 

v bytovom dome č. 487. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov 

 

  Ďalej v tomto bode starostka informovala, že obec Poruba bola vybratá do projektu 



pozemkových úprav v Katastrálnom území tvz. komasácie. Sceľovanie pozemkov nebude 

zabezpečovať obec. Zo strany obce je potrebné schváliť súhlas s vykonaním projektu. Poslanci 

nemali žiadne pripomienky a súhlas jednohlasne schválili. 

 

Uznesenie: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poruba v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

schvaľuje  

Súhlas s vykonaním projektu pozemkových úprav v Katastrálnom území Poruby. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov 

 

V tomto bode tiež informovala o pripravovanom 3. ročníku futbalového turnaja 

„Vyslúžilcov“, ktorý sa bude u nás konať dňa 01. 07. 2017. Turnaj je organizovaný na náklady 

občianskeho združenia Hornonitrie. Začiatok turnaja je o 9 hodine a slávnostné otvorenie o 10 

hodine. Všetkých srdečne pozýva a zároveň prosí poslancov o ich aktívnu spoluprácu. 

 Ďalej v tomto bode starostka poďakovala Klubu mládeže za začatie prác v budove „starej 

školy“ a uviedla, že sú už objednané nové okná na budovu a ich výmena sa predpokladá na august. 

 Ďalej informovala, že bola ukončená kontrola verejného obstarávania projektu „Obnova 

Obecného úradu Poruba“ a v letných mesiacoch by sa malo začať s prácami. 

 V tomto bode tiež uviedla, že včera podpísala úverovú zmluvu so Slovenskou záručnou 

a rozvojovou bankou a práve prebieha verejné obstarávanie na rekonštrukciu telocvične. 

 Ohľadom kanalizácie starostka uviedla, že ešte stále prebieha kontrola verejného 

obstarávania. 

 

K bodu č. 8 

   

V diskusií sa nikto nevyjadril. 

 

 

K bodu č. 9 

Pán poslanec Peter Beňo prečítala návrh uznesenia a ten bol poslancami jednohlasne 

schválený. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov 

 

K bodu č. 10 

         V závere starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie o 18:40 hod. 

 

 

 



 

 

         Ing. Helena Čavojská 

                         starostka obce 

 

 

 

Overovatelia:                  Zapísala:                                    

Ing. Eva Foltánová        Monika Rybárová 

Ing. Henrieta Gebrlínová 


